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ÎN SEZONUL DE IARNĂ, HANDBALUL ROMÂNESC 
ARE ASIGURAT UN BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL

deCampionatul masculin 
handbal a intrat în vacanță 
după desfășurarea primului 
turneu al returului, iar cel fe
minin — tot al primei divizii 
— își va încheia partea I la 
21 octombrie. Lunile noiembrie 
și decembrie sînt rezervate în
trecerilor internaționale.

Ce competiții oferă handba
lul în acest sezon ?

O discuție la federația de 
specialitate ne-a edificat asu
pra programului sfîrșitulul de 
an, care se anunță deosebit de 
bogat. Sînt prevăzute numeroa
se întîlniri bilaterale, turnee 
peste hotare, participarea la 
prima ediție a Balcaniadei 
pentru seniori si senioare, or
ganizarea „Trofeelor Carpati*. 
Așadar...

Au fost alcătuite loturile naționale • „Super Cupa

*79", o întrecere a campioanelor mondiale și olimpice

• La Varazdin și Sofia, prima ediție a Balcaniadei

• .Trofeele Carpați" reunesc la start învingătoare la

C.M. și J.O.

„SUPER CUPA *79* 
DOMINA SEZONUL

întrecerile internaționale 
echipelor noastre de seniori 
cep la 2 noiembrie, cînd

ale 
in- 

_ ____ ____1*
Brașov va avea loc întîlnirea 
România — Elveția. Al doilea 
meci, între cele două formații.

se va desfășura Ia 4 noiembrie, 
la București. Partidele gint 
deosebit de importante. pentru 
că — pe de o parte — Elveția 
este una dintre concurentele 
noastre la Jocurile Olimpice, 
iar pe de alta — fiindcă aceas
tă formație reprezintă, prin 
saltul valoric realizat, una din
tre marile surprize ale hand
balului internațional. Citeva 
zile mai tlrziu. la 9 noiembrie 
(Munchen) și 11 noiembrie 
(Boblingen), două meciuri cu 
rezonanță in lumea handbalu
lui : R. F. Germania (actuala 
campioană mondială) — Româ
nia (fosta campioană a lumii). 
La 17 $1 18 noiembrie, la Erfurt 
șl Suhl, întilnirile R. D. Ger-

mană B — România B. intre 
11 si 15 decembrie Turneul in
ternațional al R D. Germane 
(cu participarea și a reprezen
tativei noastre secunde), iar în
tre 18 și 22 decembrie, ia 
R. F. Germania, cea mai im
portantă competiție a anului 
..Super Cupa "79**. de fapt tur
neul campioanelor mondiale șl

(Continuare in pag 2-3)

Performanțe, performeri

„AM ÎNVĂȚAT CA PENTRU FIECARE IZBINDĂ9

TREBUIE SA MUNCEȘTI MULT"» 
surorile gemene 

fruntașe in arena 
aula universitară

Cînd aproape toate cole
gele el din secția de tenis 
a clubului bucureștean Poli
tehnica erau plecate pe Li
toral. Lucia Romanov fiind 
singura rămasă în Capitală 
să se antreneze, reporterul 
a surprins-o intr-un răgaz, 
întrebînd-o dacă regretă că 
nu a „prins** și ea citeva 
zile de plajă. Fără să chib- 
zuiască mult, tînăra cam
pioană a replicat că pentru 
concediu la

vreme.
spunea

La 21 de ani, 
Romanov sînt

Lucia și Maria 
sportivă și in

mare mai 
.Deocamdată

nele“ de la Sopot (Polonia), 
unde a ajuns pină în semi
finale, obținind un bineme
ritat „bronz**, a fost pre
zentă la campionatele națio
nale de la Brașov și. in- 
tr-o frumoasă finală, a în
trecut-o 
Florența 
tlul de 
acela de 
sora sa, 
nem să 
numeroaselor concursuri — 
majoritatea de mare anver
gură cîștigate de Lucia

pe experimentata 
Mihai, ciștigind ti- 
simplu, ca și pe 
dublu, Împreună cu 
Dar nu ne propu- 
facem un bilanț al

f

Mia Romanov, Jimmy Connors ji Lucia Romanov intr-un 
moment de răgaz, in timpul unui turneu in S.U.A.

in față două obiective : 
să-mi trec cu bine exame
nele și să joc tenis Ia un 
nivel care să mă apropie 
cit mai mult de cerințele pe 
plan european**...

Vara care a trecut nu 
este singura cînd Lucia Ro
manov — ca dealtfel și sora 
sa, Maria — nu și-a îngă
duit zile de vacanță. Pentru 
ea sezonul de tenis începe 
la 1 ianuarie și se termină 
în ultima zi a lunii decem
brie. Anul acesta, mai ales, 
obligațiile ce le-a avut față 
de echipa națională, ca și 
față de clubul unde este le
gitimată, au fost deosebit de 
mari. A participat la Balca
niadă și a cîștigat locul I, 
a fost prezentă la „europe-

Romanov. Ceea ce dorim să 
reliefăm este pasiunea cu 
care această tînără iși res
pectă zi de zi programul, 
scopul urmărit fiind 
de a se 
de a fi 
învățat 
tri că 
pentru 
ne-o dorim in viață. Cu doi 
ani în urmă, cînd eu și Mia 
ne pregăteam pentru exa
menul de admitere la Insti
tutul Politehnic, era și o 
perioadă aglomerată de con
cursuri. Găsind înțelegere 
la conducerea clubului, ca

acela 
bine, 
„Am 
noș-

realiza cit mai 
cit mai utilă.

de la părinții 
trebuie să muncim 
fiecare izbindă ce

Ion GAVRILESCU

(Continuare In vag. 2-3)

MARII PERFORMANTE a
motiv că, în general, sportivii 
de sub culorile acestei unități 
nu s-au făcut „remarcați** prin 
abateri deosebite de la etica 
stadionului. Lucrurile pe cara 
le-am aflat sînt interesante, 
demonstrînd, în primul rind, 
seriozitatea cu care este pri
vită problema, complexă, de • 

importanță apar
te pentru rezul
tatul sportiv, a ne
cesității asigurării 
unui climat princi
pial de muncă, în 
spiritul eticii și e- 
chității socialis
te. Studierea apro
fundată a docu- 
partid, a cuvîntă- 

general al

E îndeobște cunoscut că mo
dul în care consiliul de con
ducere, activiștii și antrenorii 
imul club 
marea pe 
sportivilor 
rect și în 
a acestora, atît pe terenul de 
sport, cit și în afara lui. Fie
cărui club îi 
vin deci mari 
ponsabilități 
riale, atit in 
vința spectacolu
lui sportiv, desfă
șurat de regulă in 
fața unei mari 
mase de spectatori, 
cit $1 — sau, mai 
ales — in privința profilului 
moral al sportivului, care tre
buie să fie, înainte de toate, 
un cetățean demn al societății.

Menirea social-educativă a 
clubului de performanță con
stituie tema capitolului pe care 
ii deschidem 
răspunsuri la 
• Se situează 
linie educativă 
noastre de performanță la ni
velul cerut ? • Se desfășoară 
acest proces in deplină 
cordanță cu cerințele 1 
inului de dezvoltare a i 
Iul și educației fizice 
rioada 1976—1984)?

★
Alegerea noastră s-a 

pentru început la clubul 
pia București, pentru

se preocupă de for- 
plan multilateral a 
lor se reflectă di- 
starea de disciplină

re- 
res- 
so- 

pri- STADIONUL — 
ȘCOALĂ 

A EDUCAȚIEI

astăzi, căutind 
întrebări ca : 
preocupările pe 
ale cluburilor

con- 
Progra- 
sportu- 
în pe-

oprit 
Olim- 
bunul

menfelor de 
rilor secretarului 
partidului, tovarășul NICOLAK 
CEAUȘESCU, larga activitate 
a organizației de tineret, cu
prinderea în cursurile de în- 
vâțâmint politico-ideologic a 
tuturor sportivilor și antreno
rilor, toate acestea au creat o 
bază solidă, politică și ideolo
gică pe care specialiștii clu
bului au grefat un proces de 
pregătire intensivă, adecvat ce
rințelor actuale ale mișcării 
noastre sportive. Pornind de 
la această realitate, 14 din cel 
847 sportivi ai Olimpiei fac 
parte din loturile olimpice, 73

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag 2-3)

în vederea intilnirii amicale de duminică, cu echipa U. R. S. S

• Ieri, joc la două porți cu Tehnometal • 
deplasarea • Formația va fi alcătuită

Sameț, reaccidentat, nu va face 
antrenamentul de simbătă

Ultimul antrenament al lotu
lui reprezentativ de fotbal, 
înaintea plecării la Moscova, 
a constat dintr-un joc la două 
porți in compania divizionarei 
C, Tehnometal, partidă 
duită ieri de stadionul 
namo. S-au disputat două re
prize a cite 45 de minute 
(pauza a durat doar cinci mi
nute și s-a efectuat, ca la 
rugby, in teren). Lotul a mar
cat de cinci ori prin Bălăci 
(de două ori, unul dintre go
luri din penalty), Cămătaru. 
Boloni și Stoica.

Lotul a început par'.ida in 
următoarea formație (in așe
zarea 1—4—4—2) : Cristian — 
Tilihoi, Sameș, Păltinișan. 
Munteanu II — Dinu. Bălăci, 
Boloni, Cirțu — FI. Grigore, 
Cămătaru. Am sesizat tendința 
sincronizării de mișcare a li
niei de mijloc, dar acest 
nu s-a realizat totdeauna, 
tru atac, lansările lui FI. 
gore (foarte numeroase) 
găsit uneori Izolat, fără 
bilitatea de a putea continua, 
eficace, acțiunea. Ca aspecte 
pozitive, trebuie să remarcăm 
participarea — cu mare poftă 
de joc — a tuturor selecționa
ților. Cirțu. de pildă, a depus 
multe eforturi spre a înde
plini rolul său, oarecum nou 
sub aspect tactic. Antrenamen
tul de ieri ne-a reconfirmat 
excelenta dispoziție 
lui Bălăci, ambiția 
taru, luciditatea lui 
parcursul meciului, 
in teren și ceilalți

gâz- 
Di-

lucru 
Pen- 
Gri- 
1-au 

posi-

de joc a 
lui Câmă- 
Dinu. Pe 
au intrat 
șapte com-

(Continuare in pag. 2-3)

La sfirșitul săptâmsnil. la 
Reșița, va cădea cortina peste 
sezonul de concursuri ale atle
tismului nostru, sezon mai plin 
de realizări, pe planul perfor
manței. decit multe altele di
nainte. Ultimele acțiuni ale se
zonului 1979 le prilejuiește 
desfășurarea campionatelor re
publicane la 50 km mars si 
maraton seniori, 20 km marș 
și maraton redus — 25 km ju
niori I. întrecerile seniorilor 
sînt programate simbătă la ora 
8,45 și, respectiv, 14,30, cele 
ale juniorilor vor avea loc du
minică la orele 9 și 11,15.

Anul trecut. campionatele 
s-au desfășurat pe un traseu la 
Buzău, tricourile de campioni

va fi alcătuită

Cămătaru înscrie golul său din meciul de antrenament, de ieri, al 
lotului in compania formației Tehnometal

Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ, 
AVANPREMIERĂ A „MONDIALELOR"

holuțid Sadici Comâncti așteptată cu deosebit interes
LJUBLJANA, 11 (prin tele

fon). Pentru a 11-a oară în 
ultimii 20 de ani, elita gim
nasticii din Balcani și-a dat 
din nou întilnire în campiona
tul devenit tradițional. De data 
aceasta, pentru a treia oară 
(după Belgrad și Hvar) într-un

fiind cîștigate de maratonistul 
Gheorghe Motorca, atunci la 
Steagul roșu Brașov, acum la 
C.A.S.U. Timișoara, și mărșă
luitorul Constantin Stan, de 
la Steaua. Cei doi campioni 
vor fi prezenți și acum, cu 
mari șanse de succes, la star
tul celor două curse, la Reșița.

Concursurile se desfășoară 
individual și pe echipe (din 4 
concurențl. contează cite 3. ale 
căror rezultate se adiționează). 
Cronometrele se închid după 
5.30:00,0 și, respectiv, 3.10:00,0 
de la 
mante 
Pentru 
fi care

pleoare, aceste perfor- 
reprezentind normele 

categ. a Il-a de clasi-

oraș iugoslav, la Ljubljana, 
același care, cu aproape un 
deceniu în urmă, găzduia o 
altă mare întrecere de gim
nastică, campionatele mon
diale.

Organizate cu mai puțin de 
două luni înaintea întreceri
lor mondiale de la Dallas, 
campionatele balcanice din 
acest an poartă puternic am
prenta apropiatei competiții și 
constituie pentru toți partici- 
panții un excelent prilej de 
verificare a potențialului fizic 
și tehnic. Aceasta și explică, 
de fapt, prezența aici a mul
tiplei noastre campioane olim
pice, Nadia Comăneci, a ce
leilalte performere românce de 
la Copenhaga. Emilia Eberle, 
ca și a campionului european 
absolut de la Essen, bulgarul 
Stoian Delcev.

Publicul iubitor de sport din 
Ljubljana așteaptă cu justifi
cat interes cele „trei zile de 
gimnastică** de la finele sap- 
tâmînii, punctul de atracție 
constituindu-1, după rum ne 
declarau colegii ziariști spor
tivi iugoslavi, prezența in e- 
chipa română a Nadiei Coma
neci, care evoluează în pre-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



«oAtnnAnDA» 
fapt de fiecare z\

ÎN ACESTE ZILE, BOBUL

PE PATINE (LA OBERHOF),

CEI MAI BUNI DIN 8000
SANIA PE ROTILE (LA SINAIA)

Zilele frumoase ale acestei 
toamne au facilitat. în mare 
măsură, organizarea în județul 
Mureș — cu o largă partici
pare de masă — a numeroase 
întreceri sportive sub însemne
le „Daciadei". Duminică dimi
neață. cu deosebire, bazele 
sportive din Tg. Mureș au cu
noscut o animație deosebită. 
Explicația am aflat-o la Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport, organizatorul 
unei tradiționale și populare 
competiții : „Cupa Mureșului 
și Tîrnavelor" (pentru bărbați), 
respectiv „iCupa Femina".

Ajunsă la cea de a 8-a edi
ție. această întrecere a angre-

• ••

(lăcătuși). strungarul Vasile 
Bacali (volei) — de la Metalo- 
tehnica Tg. Mureș. Dorina Ol
tean. Ilona Nagy, Rada Ștefan 
(handbal) — din Reghin, soții 
Suzana și Martin Endorfer (te
nis de masă), Augustin Nemeș, 
Cristian Demeter (handbal), 
Mariana Pîrjolea. Lucia Nîstor. 
Rodica Bîlcă, Maria Tutecean 
(volei) — din Tîrnăveni, care, 
nu de puține ori, s-au numărat 
și printre fruntașii întrecerilor 
la care au luat parte.

Un public numeros și entu
ziast a urmărit disputele fina- 
liștilor. încheiate cu următorii 
învingători : ..CUPA MURE
ȘULUI ȘI TÎRNAVELOR" —

• O importantă acțiune a lo
tului olimpic de * ’ 
nu de mult, din 
lor și normelor 
cestea cuprinzînd . „
bului (pe minipîrtia special ame
najată in incinta stadionului Po
iana Cîmpina), alergări de viteză 
și sărituri. Cronometrele și cen
timetrii au demonstrat omogeni
tatea — la un nivel ridicat — a 
componenților lotului, depășin- 
du-se substanțial performanțele 
din perioada respectivă a anului 
trecut. Aflați în aceste zile la 
Oberhof, unde se pregătesc în 
compania boberilor din R.D. Ger
mană, sportivii români țintesc 
formarea a trei echipaje de 2 și 
a două echipaje de 4.

bob a constat, 
trecerea probe- 
de control, a- 
împingerea bo-

rile 
iene.

de înghețare a pîrtiei sină-

• Al doilea stagiu al școlii pi- 
loților de bob (antrenori : I. Pan- 
țuru, C. Dragomir și N. Neagoc) 
s-a încheiat pe pista betonată de 
la Sinaia, unde cel 12 partici- 
panți au folosit boburi cu rotile. 
Toți au absolvit cursul, dar ade
văratul examen îl vor da în luna 
ianuarie, cînd, dacă timpul va fi 
favorabil, vor fi terminate lucră-

• Tot pe rotile se antrenează, 
la Sinaia, lotul olimpic de sanie 
alcătuit din : Carmen Popovici, 
Elena Stan, Maria Maioru, Gabri
ela Soare, Roxana Bărtușică, 
Gheorghe Dumitrescu, Ion Apos
tol, Cristian Piciorea, Dan Com- 
șa, Constantin Răducanu, Ion 
Făcăleț. Antrenori : C. Iovan și 
I. Galescu ; medic : V. Ignat, a- 
slstent medical : Șt. Mihailovich 
Prima „ieșire" pe gheată este 
programată pentru 5 noiembrie, 
la Oberhof ; după 15 noiembrie, 
cei mal buni component! ai lo
tului vor participa la concursuri
le internaționale de la Oberhof, 
Igls și Kdnigssee.

• In aceste zile, pe pîrtia de 
pe Furnica se pregătesc, in ca
drul unei acțiuni cu caracter de 
schimb de experiență, membrii 
lotului olimpic de sanie al Polo
niei. Este posibil ca săptămâna 
viitoare sportivii români și cei 
polonezi să se întreacă Intr-o 
competiție amicală, de verificare.

Fază din meciul final de volei, care a opus echipele feminine 
Voința Tirnăveni ți Metalotehnica Tg. Mureș

Foto : KONCZ JANOS — Tg. Mureș
nat, in etapele sale de masă, 
organizate pe localități, și apoi 
in fazele superioare, interloca- 
lități, peste 8000 de sportivi și 
sportive din toate orașele jude
țului. Cei mai multi partici
pant! au fost consemnați, in fi
nal. in orașele Reghin, Luduș, 
Tîrnăveni, Sighișoara și. desi
gur. in municipiul reședință de 
județ. Tg. Mureș.

Competiția a prevăzut în
treceri la 7 discipline sportive : 
atletism, handbal, volei, înot 
(la feminin și masculin), tenis 
de masă (feminin), fotbal și •- 
rientare turistică (masculin), 
angrenind deopotrivă tineri și 
tinere. oameni de diferite 
vîrste și de toate profesiile; 
lăcătuși. strungari. tâmplari. 
mecanici, laboranți. dispeceri, 
electricieni etc. Printre cei 
care și-au dat întilnire pe te
renurile de sport s-au aflat și 
fruntași în producție, oameni 
care, la locurile lor de muncă, 
muncesc cu dăruire și pasiune. 
Duminică, de pildă, printre fi
nal istii care au evoluat pe ba
zele sportive ale municipiul :: 
Tg. Mureș, s-au aflat Dionisie 
Nagy, loan Borda (la îno*l. 
Mircea Suciu, Iulian Profir,

atletism (triatlon). Teodor Ma
xim (Luduș), Ludovic Bencze 
(Reghin), Laszlo Szabo (Tg. 
Mureș) ; fotbal : Sighișoara, 
Tîrnăveni. Reghin ; handbal : 
Chimica Tirnăveni. Flamura 
roșie Sighișoara. I.P.M. Sport 
Reghin ; volei : Metalotehnica 
Tg. Mureș. Otelul Reghin. Fla
mura roșie Sighișoara ; înot : 
Dionisie Nagy (Tg. Mureș), 
Constantin Ignat (Tîrnăveni), 
loan Borda (Tg. Mureș) | o- 
rientare turistică: IMATEX 
Tg. Mureș. Chimica Tîrnăveni ; 
„CUPA FEMINA": atletism 
(trîation) : Iuliana Karoly (Tîr
năveni). Mi Juca Mare (Tg. Mu
reș). Ecaterîna Tom pi (Tîrnă- 
venî) ; handbal : Voința Re
ghin. Voința Luduș. Unirea 
Tricolor Sighișoara ; volei : 
Voința Tirnăveni. Metaloteh
nica Tg. Mureș. I.P.M. Sport 
Reghin : tenis de masă : Su
zana Endorfer (Voința Tîrnă- 
venî). Ana Verzar (Comerțul 
Tg. Mureș); Gyongyi Szobos- 
zlai (Comerțul Tg. Mureș).

Primilor clasați le-au fost 
oferite frumoase cupe ți di
plome.

loan PAUȘ — coresp.

STADIONUL
(Urmare din pag. 1)

din loturile naționale, iar in 
vitrinele cu trofee au fost de
puse, în 1979, însemnele a 30 
de titluri republicane și 6 noi 
recorduri naționale. Nu ce 
vom opri asupra tuturor for
melor și mijloacelor educative 
la care a apelat, pe parcursul 
ultimului an, conducerea clu
bului. Vom insista asupra u- 
nuia, după părerea noastră 
foarte interesant : legătura
strinsă pe care o au în perma
nență antrenorii eu responsa
bilii locurilor de muncă și de 
învățătură ale sportivilor. Im
plicațiile sînt nebănuite și ex
trem de favorabile.

Contactele conducerii clubu
lui cu organizațiile de partid 
și conducerile întreprinderilor 
în care lucrează sportivii legi
timați la Olimpia au devenit, 
în ultima vreme, o practică 
obișnuită. Periodic se efec
tuează schimburi de informații 
privind cele două activități — 
productivă și sportivă — care 
se interferează organic, cu 
consecințe favorabile pentru 
ambele. Este momentul să sub
liniem că succesele de pe sta
dion aduse la cunoștința cole
gilor de la locui de producție, 
prin participarea acestora, ca 
și prin intermediul comitetului 
sindicatului contribuie Ia creș
terea sensibilă a prestigiului 
performerului. Această măsură, 
care subînțelege o cunoaștere 
mai aprofundată a eforturilor 
de către tovarășii săi de mun
că, netezește, pe de altă par-

-ȘCOALĂ A
te. calea de integrare mai ra
pidă și mai perfectă a spor
tivului in contextul social al 
producției.

★
Să subliniem, insă, că plenul 

colectivului din secția de pro
ducție poate avea și alte va
lențe. Nu cu mult timp în ur
mă, muncitorii de la între
prinderea de sticlărie, însuși 
directorul acestei unități, Gri- 
gore Togan, au dezaprobat, 
prompt și vehement, manifes
tările de rezistență ale unor 
colegi de muncă, cicliști de 
performanță, la un program 
intensiv de pregătire. Urmă
rile ? Revenirea rapidă la o 
înțelegere justă a atitudinii 
responsabile față de pregătirea 
sportivă, la acordul cu faptul 
că înalta performanță nu se 
face oricum, după... buna dis
poziție, ci cu mari eforturi, cu 
abdicări conștiente de la așa- 
zisele bucurii — mărunte — 
ale vieții. Locul fruntaș, al 
treilea, după Dinamo și Steaua, 
în ierarhia națională a acestui 
sport îl datorează secția de ci
clism a Olimpiei și dialogului 
fertil, purtat între club și în
treprindere, intre sportivi și 
tovarășii de muncă.

Colaborarea strinsă cu uni
tățile de producție poate oferi 
răspunsuri și altui gen de pro
bleme. Iată, de pildă, baschet- 
balista Florentina Căpriță, ab- 
sentînd nemotivat de la pregă
tirile echipei, a fost suspenda
tă pe timp nelimitat. „Școala 
producției" de la întreprinde
rea de ace „Unirea", unde este 
încadrată, discuțiile cu condu-
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INTRE TOCURILE CUI Șl
Elevii șahiști, Analiști la ac

tuala ediție a campionatului 
republican școlar, își amintesc 
cu multă satisfacție : Casa de 
cultură a sindicatelor din ora
șul Rm. vîlcea a fost o exce
lentă gazdă a acestei întreceri, 
întreg f 
modernei 
dispoziția 
Prof. Ion 
ședințele 
județului 
de laudă 
dresa 
„Casei",

holul de la parterul 
i clădiri a fost pus la 

tinerilor șahiști. 
Rădulescu, vicepre- 

comisiei de 
Vîlcea. are 

la a- 
con ducerii 

întotdea • 
una atentă, cînd 
este vorba de acțiuni spor
tive ale tineretului. Șahul, 
de pildă, are — fără rezerve 
— porți deschise concursurilor, 
chiar dacă frecvența acestora 
este uneori săptămînală. Nici 
o opreliște. Evident, există o- 
bligația elementară de a cruța 
mobilierul, de a respecta cu
rățenia localului. în rest, 
însă...*

Cu atît mai ciudat ni s-a 
părut faptul că, într-un județ 
vecin, în Olt, la Casa de cul
tură a sindicatelor din orașul 
Slatina, tineretul sportiv nu 
găsește înțelegerea cuvenită. 
Concret : la solicitarea condu
cerii Clubului sportiv șdolar 
de a facilita colectivului sec
ției de tenis de masă pregăti-

rea, rez 
câperi^

lăsat as 
gata - 
vul ? U 
trecere 
prejudici 
la. pere; 
de suf 
sântă, ci 
aduce

«BALUL ARE ASIGURAT UN BOGAT PROGRAM INTLRNAȚIONAl
(Vrmare din vag. I)

al campioanelor olimpice. Din 
Grupa A fac parte R. F. Ger
mania, România și Suedia, iar 
din Grupa B : Uniunea Sovie
tică. Iugoslavia și Cehoslovacia. 
Echipa noastră va juca la 18 
decembrie cu R. F. Germania, 
la Dortmund, și la 19 decem
brie cu Suedia, la Bochum, in 
cadrul grupei A. urmind ca la 
21 si 22 decembrie, la Dort
mund. să evolueze in cadrul 
semifinalelor și finalelor.

Fetele 
toarele

au programate urmă- 
întîlniri : România —

PRIMA EDIȚIE A

disputa formațiilor de 
reprezentativele de se- 
senioare vor debuta —

După 
tineret 
niori și 
și ele — în cadrul Campionatu
lui Balcanic. Băieții vor juca

R. F. Germania (9 și 10 noiem
brie, la Brașov) și Bulgaria — 
România (la 23 și 25 noiem
brie). In fine, iată și progra
mul reprezentativelor de Ju
niori : R. D. Germană — 
România (9 și 11 noiembrie, 
masculin și feminin). Folonia 
— România (13 si 15 noiem
brie, masculin și feminin), 
România — Ungaria (la 30 
noiembrie și 2 decembrie, la 
Craiova) și participarea națio
nalei de junioare la Turneul 
internațional al R. D. Germane 
programat intre 27 și 29 de
cembrie.

BALCANIADEI

la Varazdin (Iugoslavia), întro 
2 și 4 noiembrie, în timp ce fe
tele vor evolua la Sofia (14—16 
decembrie).

.TROFEELE CARPAȚI* LA FETE Șl BĂIEȚI
Tradiționalele întreceri in

ternaționale dotate cu „Trofeul 
Carpați" vor avea loc anul a- 
cesta în luna noiembrie. La 
fete, competiția va fi găzduită 
— între 13 și 18 noiembrie — 
de Sala sporturilor din Brașov. 
Vor participa: echipele A și 
B ale României, R. D. Germa
ne — campioană mondială. 
U.R.S.S. — campioană olimpi
că. Poloniei și Bulgariei.

întrecerile băieților, progra
mate între 22 și 27 noiembrie, 
vor avea loc în două orașe: 
Arad și Timișoara. Fiecare 
dintre ele va găzdui, zilnic, 
cite două meciuri. Participante
le au fost împărțite în două 
serii ; A — R. D. Germană. 
România A, Ungaria și Norve
gia ; B — Iugoslavia, Polonia. 
România B și Bulgaria.

Important : patru dintre par-

EDUCAȚIEI
cerea întreprinderii, cu tovară
șii ei de muncă, mari amatori 
de baschet, i-au arătat, însă, 
talentatei tinere, adevărata cale 
de urmat, că talentul e una și 
munca pentru valorificarea lui 
— alta. Florentina Căpriță face 
parte din nou din echipa pe 
care o abandonase, de fapt, cu 
trei luni în urmă.

★
Principiul colaborării directe, 

pe multiple planuri, se extinde 
și în direcția conducerilor u- 
nor unități școlare. Directorul 
Grupului școlar M.I.U., Ion 
Marinescu, supraveghează în
deaproape întreaga activitate 
școlară a componentelor secției 
de canotaj a Olimpiei, contri
buind decisiv și activ, prin 
promovarea unui stil de mun
că organizat, eficient, respon
sabil, principial, nu numai la 
formarea profesională a eleve
lor sale, ca viitoare munci
toare pricepute, ci și ca spor
tive de performanță. Grupurile 
școlare I.O.R. și „Mihai Bra- 
vu", Liceul de chimie 
tează seria unităților 
co-autoare . — în felul lor spe
cific — la ridicarea 
continuă a sportivilor care a- 
pără culorile Olimpiei.

Reținînd rolul esențial al 
triunghiului club sportiv-între- 
prindere-școală, ale cărui com
ponente 
eficient 
vrednici 
fruntași 
găm că _ 
cative care stau la __
cluburilor de performanță este, 
în mod practic, nelimitată.

comple- 
școlare

valorică

trebuie să colaboreze 
pentru formarea ca 

cetățeni și ca sportivi 
a tinerilor, să adău- 

gama mijloacelor edu- 
dispoziția

ticipantele 
— R. D. 
Polonia și 
lificate în 
dintre 
ceeași

1N

la „Trofeul Carpați" 
Germană, Iugoslavia, 
România — sînt ca- 
turneul olimpic, trei 
făcând parte dinele 

grupă...
â-

LOTURILE NAȚIONALE 
NUMEROȘI TINERI

Forul de resort a desemnat 
sportivii care vor face parte 
din loturile naționale. O carac
teristică : ele cuprind numeroși 
sportivi tineri. La băieți s-au

alcătuit două loturi — A și 
—, dar porțile între ele sînt 
permanență deschise.

Lotul A : Alex. Buligan. Ni- 
colae Munteanu. Nicolae Neșo- 
vici — portari, Cezar Drăgăni- 
ță. Cornel Durau. Mircea Gra- 
bovschi. Mihai Mironiuc. Iosif 
Feher. Radu Voina. Iosif Boroș, 
Vasile Stingă, Ștefan Birtalan. 
Alex. Fdlker, Lucian Vasila- 
che. Măricel Voinea. 
Bedivan, Vasile Istode. 
lae Vasilca. Werner
Nicolae Voinea și Ștefan Deacu.

Lotul B : Valeriu Solomon, 
Virgil Marchidan, Claudiu Io- 
nescu — portari. Sorin Radu
lescu. Alex. Matei. Mihai Da
niel. Dan Marin. Titi Ionescu. 
Marian Mirică, Marian 
tru, Viorel Croitoru. 
Cornea. Gh. Dumitru, 
Micle. Olimniu Flangea. 
Stef și Ion Tase.

în următoarele zile, forul de 
specialitate se va fixa și asu
pra tehnicienilor care vor con
duce pregătirile.

La fete, antrenorii Eugen 
Bartha și Remus Drăgănescu 
vor asigura pregătirea unui lot 
în care 
pune 
velul 
ton", 
altele 
Boși, 
Angela
Sasu, Maria Torok, Gheorghița 
Mălai.

handbalul nostru își 
nădejdea revenirii la ni- 
valoric al primului „plu- 
Din el fac parte, printre 

Viorica Ionică, Maria 
Elena Văcarii, Eva Gaal. 

Avădanei, Niculina

Miercuri 
desfășurat 
canoe dot 
ției“, ultim 
darul co
sezonului, 1
au figurat I
1 000 m rezl
niorilor. lai
lor : SENid
A Sandu 1
— 500 m :
— R. Filid
500 m : St
500 m : S. |

• SUB GENERICUL „VRAN- 
CEA *79“ s-a desfășurat du
minică, la Focșani, o amplă 
manifestare sportivă de masă, 
la care s-au întîlnit aproape 
800 de tineri din județ. Iată 
învingătorii : Filatura Focșani 
șl Matrițerul Focșani la hand
bal fete și, respectiv, băieți, 
Flacăra Odobești la volei bă
ieți, Rodica Tilică (Adjud) la 
400 m plat și Vasile Zamfir 
(Mărășești) la 800 m, Ion Pa
vel (IJCM Focșani) la tenis 
de masă, Nicu Paraschiv (Ma
trițerul Focșani) și Elena Ca- 
zacu (Confecția Focșani) la 
popice. • BAZINUL CORVI- 
NUL din Hunedoara a găz
duit o frumoasă întrecere de 
selecție pe plan județean pen
tru înotători de 15—16 ani. 
Isabela Donciu (Lie. sanitar)
— îoo și 200 m, loan Ceșu
— 100 m și Marcel Silișteanu
— 400 m (ambii de la Meta
lurgica) au fost cei mai ra
pizi înotători. • NUMEROȘI 
SPORTIVI din localitățile ju
dețului nfov participă zilele 
acestea la strînsul recoltei. 
Pînă acum s-au evidențiat în 
această acțiune patriotică ti
nerii din Buftea, Mihăilești și 
Brănești. • PE CANALUL 
COROTIȘCA, din Insula Mare 
a Brăilei, a avut loc, în cadrul 
„Daciadei**, o atractivă și pasio
nantă întrecere de pescuit 
sportiv. Cei mai dibaci undi- 
țari s-au dovedit Radu Nicu 
(Progresul), la seniori și Flo
rin Holban (Șantierul naval), 
la juniori, care au prins cei 
mal mulți pești, printre care 
și cîteva exemplare de peste 
un kg. • LA I.U.P.S. SUCEA
VA șahul se află la loc de 
cinste, aici luînd ființă, nu 
de mult, și o comisie care se 
ocupă de organizarea acestei 
activități. Recent, 28 de șa
hiști au primit diverse cate
gorii de clasificare. • SUB 
EGIDA „DACIADEI** s-a desfă
șurat la Tîrgoviște ' 
Dîmbovița** la “— 
a revenit formației _______
Tîrgoviște. • INSPECTORA
TUL ȘCOLAR al județului 
Brăila a luat o serie de mă
suri pentru buna desfășurare

în noul an școlar a întrece
rilor competiției naționale 
„Daciada". Astfel, s-au fixai 
cinci școli generale și două 
licee cu o bună bază mate
rială sportivă ca centre de or
ganizare a concursurilor pre
cum și șapte comune din ju
deț. Recent s-au dat în folo
sință noi obiective sportive 
școlare, săli pentru orele de 
educație fizică la Școala ge
nerală nr. 31, Liceul agroin
dustrial din Brăila, precum 
și la Școala generală din Mă- 
xineni. • la dacia pitești 
s-a organizat un reușit șl a- 
tractiv campionat de fotbal, 
la care și-au disputat Intile- 
tatea nu mai puțin de 47 de 
echipe. In finală s-au întîlnlt 
reprezentativele secțiilor Tran
smisii și Sculărie autoturisme. 
Cei peste 1000 de spectatori au 
aplaudat victoria fotbaliștilor 
de la Transmisii — 7—5 după 
executarea loviturilor de la 
11 m. • DEȘI ARE MAI 
BINE DE UN AN de cînd a 
luat ființă, Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
din stațiunea montană Buș
teni (jud. Prahova) nu-și face 
simțită prezența. In afară de 
fotbal și schi (iarna), alte 
sporturi nu se practică la 
Bușteni. Tinerii ar participa 
cu plăcere la diferite între
ceri, cum ar fi cele de hand
bal, șah, volei, pentru care 
sînt condiții bune în stațiune. 
Ar fi cazul ca și C.J.E.F.S. 
Prahova să se intereseze mai 
mult de activitatea sportivă 
din orașul de sub Caralman. 
• LA FABRICA DE CONFEC
ȚII TG. JIU s-a amenajat, re
cent, o frumoasă bază spor
tivă, care are terenuri bitu- 
minizate pentru handbal, te
nis și volei. Acum, cele peste 
1000 de muncitoare de 
posibilități să practice 
rile preferate.

2 : 15,9. C 
(C. Gheba 
2 : 04.3, K 
(Dinamo) 2 
(Maria Avr 
dovan) 2:0 
2:11,0, C 1 
ren co (Stea 
m î -Sleapa 
dorov) 4 : 0 
M. Cioban 
K 2 — 1 
vadariu - 
—1 ooo 
clasamentul 
lor de senio 
clasat Steau 
de Dinamo 1 
JUNIORI : 
nică (Chimi 
K 2 — 500 
Timișoara ( 
vaci) 1 : 45,5 
C.N.S.U. Ti 
— 500 
2 : 14,4, C 
(Gh. Toma 
K 1 F : Elisa 
2 București) 
limpia (Car 
Tănase) 2 : 08 
2:00,0, K 1 
matie (Chi 
4 :18,0, K 2 
Orșova (I. 
Ionescu) 3 : 4 
V. Cozlov (D 
C 2 — 1 000
(N. Toma — 

«X 4 1006 m 
" asamentul ț 

Olimpia și 
pe primul l 
73 p. ^mate 
în cla^ment 
petiției Dinam 
cîștigînd trofe 
locurile urm 
Steaua (188 p)

(Urmare

aici au 
sportu-

__ ... „Cupa
tenis. Trofeul 

Metalul
relatAri de la : 

noi iu, I. Vlad, D. 
Slivna, N. Costin, I. Mîndres- 
cu, M Avanu, Tr. Enache, I. 
Fețeanu, I. Băcanu și M. 
Băloi.

V. Ma- 
Moraru-

și din ps 
echipei n 
spus că 1 
pentru o p 
petiții, urm 
studiului".
— reporter 
tor — atît 
ria Roman 
tat la ant 
lumea a fos 
dindu-se i 
de a nu 
pentru seu 
periclita int 
tate. „Nu 
mare perfo 
părere Lucia 
măcar o zi 
mente. Dacă 
fica bine ti 
reușim și la 

Iar izhjRd 
Ele au fost 
cultatea de 
utilaj tehnol 
mari : Luda 
Mia cu medi 
du-se la ace 
vieții lor, in 
Slapciu, fost 
cător de teni



ZONUL
ANOE

m :

Tl.

ANTE,
pag. I)

tina tl 
t (u- 

spre 
a ciu- 

cărui
eță e-

n în- 
e din

■a 
elun-
Moti- 

o in
duce... 
dosea- 

avea 
dan-

ipanți, 
.preju- 
tineri-

1 Divi- 
ca nu 
și or- 
sport 

tivitate 
biți a)

AȚiy*4

nagov s-a 
de caiac- 
a Federa- 
din calen- 
intem - al 
iul căreia 

500 m si 
rilor și ju- 
ii curse- 
— 500 m î 
: 56,0. K 2 
\. Nicolae
Ki
el— 
(Steaua) 

: Dinamo 
Buhacioc) 

la Dragan 
F : Steaua 
area Mol- 

Steaua 
Cobza- 
2 1 000 

eo- 
1 ooo m : 

o) 4 : 14.6, 
mo (C. Li- 
3 : 47.5. K 4 
3 : 20,2 In 

al probe- 
ul loc s-a 
p. urmată 

mpia 104 p. 
m : G. Di- 

lcea) 2:02,0, 
onstructorul
— A. Co-

— 500 m : 
: 39,0. C 1

(Olimpia)
Steaua 

aru) 1 : 58.0. 
eanu (C.S.S. 
K 2 F : O- 
— Victoria 
F : Olimpia 

: V. Sta- 
. Vilcea) 
m : Cerna 

oaie — M.
— 1 000 m . 
cea) 4 : 36.0. 
elta Tulcea 
olae) V8.2.

3 : 35,0. Î “ 
la juniori, 

s-au clasat 
galitate. cu 
ua ciW48 p. 
al al^eom- 
îmulat 192 p.
în joc, pe 
clasîndu-se 

pia (181 p).

T.
C

antrenorilor 
e, ni s-a 
fi scutite, 
â de com- 

ne dedica 
a doua zi 
fost mar- 
cît și Ma- 

au prezen- 
ent. Toată 
prinsă, gîn- 
tărîrea lor 
na tenisul 
eme le va 

la făcui- 
poate face 
ă, era de 

acă lipsești 
la antrena- 
vom plani- 

, sperăm să 
uitate**.

totală, 
nise la Fa
lnică, secția 

cu medii 
u 8.90, iar 
,20. Referin- 

perioadă a 
irul George 

însuși ju- 
icum preșe-

REZULTATE DIN

ȘI DIVIZIA B LA RUGBY
• PRIMA ETAPA A CUPEI 

FEDERAȚIEI s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : seria I': 
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Brașov 
27—6, Universitatea Timișoara — 
Știința CEMIN Baia Mare 18—0 
(Știinta Petroșani a*stat în această 
etapă) ; seria a Il-a : Steaua — 
Rapid 69—9, R.C. Sportul studen
țesc — R.C. Grivița Roșie 4—12 
(Dinamo a stat) ; seria a m-a : 
Farul — Politehnica Iași 26—6. 
Vulcan — Rulmentul Bîrlad 
11—14.

„CUPA FEDERAȚIEI
meci de verificare

Pe teme de actualitate

I LOTUL DE TINERET VITORIA SANTOS 1-0
CREȘTEREA EFICACITĂȚII - CONDIȚIA

I
I
I

• REZULTATE DIN DIVIZIA 
B : Seria I : Știința București — 
Dunărea Giurgiu 3—33, Gloria 
București — R.C. Grivița Roșie II 
Buc. 42—7, Aeronautica Bucu
rești — R.C. Sportul studențesc II 
Buc. 0—34!, Petrochimistul Pitești 
— Ș.N. Oltenița 15—9, Olimpia 
Buc. — Rulmentul Alexandria 

clasam entului. 
Gloria și Du- 

12 puncte, ele 
duminică der- 
Seria a n-a :
Iulia — Elec- 

4—0 !, Electro- 
Gloria P.T.T.

Rulmentul
8—6. în fruntea 
după patru etape, 
nărea — cu cîte 1 
urmind să susțină 
byul, la Giurgiu. 
Constructorul Alba 
trotimiș Timișoara 
putere Craiova — 
Arad 10—21 (arădenii se mențin 
pe același drum ascendent). Uni
rea Săcele — Dacii I.P.A. Sibiu 
7—6, Politehnica Cluj-Napoca — 
Metalurgistul Cugir 74—3, C.F.R. 
Cluj-Napoca - I.O.B. Balș 13—4. 
Conduc Gloria P.T.T., Unirea și 
Constructorul, fiecare cu 10 
puncte. Seria a IlI-a : C.F.R. Su
ceava — Rapid C.F.R. Galați 
26—0, Politehnica II Iași — Rul
mentul II Bîrlad 28—10, U.R.A. Te
cuci . — Minerul Gura Humorului 
3—18, C.S.M. Suceava — Auto
mobilul Galați 29—6, Chimia Ba
cău — Rapid Buzău 3—21. Pe pri
mele locuri : Minerul și Rapid, 
cu cîte 12 puncte. Seria a iV-a 
(constănțeană) : Metalul Manga
lia — Voința 100—7 ! (ce se în- 
tîmplă, oare, cu Voința?), Pescă- 

x rușul Tulcea — Portul 12—0. T.C.
Jnd. Midia — C.F.R. 0—4 !, Rapid r1------- — - -- ------- — - — -C.v.R. Fetești — I.T.C. 68—0, Da
cia — Automobilul Măcîn 4—0. 
Chimia Năvodari — Constructorul 
4—10. In frunte, după patru etape: 
C.F.R. și Constructorul, ambele 
acumulînd cîte 12 puncte.

Divizia A la tenis de masă

C. S. M. CLUJ-NAPOCA
PROGRESUL (m) 9-4, 9-5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Aproximativ 4 ooo de spectatori 
au urmărit, ieri, pe Stadionul 
Republicii meciul de verificare al 
reprezentativei noastre de tine
ret. susținut în compania echi
pei braziliene Vitoria Santos, in
chelat cu scorul de 1—0, prin go
lul marcat de Turcu (min. 20) — 
bine angajat de Terhes. Acțiune 
utilă înaintea examenelor Inter
nationale cu lormatiile similar, 
ale U.R.S.S. și ungariei, un 
..test" cu destule concluzii pentru 
finisări de ..uitimă oră-. Dar. din 
păcate, trebuie să consemnăm că 
..sparring-partnerul“ n-a mai fost 
la Înălțimea altor ambasadoare 
ale fotbalului brazilian (s-o nu
mim. de pildă, pe Santa Cruz), 
etalind mai mult un joc pentru 
un rezultat cu orice preț (defen
sivă betonată, obstrucții și chiar 
faulturi) șl. din acest 
tîlnirea n-a satisfăcut 
spectacolului.

Noua reprezentativă, 
dicapală de „factorul___ .. ,__
re asigură omogenizarea compar
timentelor șl. aprofundarea u- 
nor idei de joc. a avut in per
manență inițiativa și tabela de 
marcaj nu reflectă nici pe de
parte raportul de forțe existent 
in teren S-ar ti putut marca cel 
puțin o jumătate de duzină de 
goluri dacă bravul portar Paulo 
Vitor n-ar fi avut șl șansă, dar 
șl intervenții uluitoare (min. 49. 
55. 60 și 69 la ..bombele" iul 
Irimescu și Suciu), dacă Terheș

motiv, în- 
pe planul

deși han- 
timp-, ca-

(min. 21). Turcu (min 29), Iri- 
mescu (min. 61 și 65) și Geolgău 
(min. 81) ar fi transformat în 
goluri excelentele lor situații. 
Deci, din nou, o problemă mai 
veche, finalizarea acțiunilor o- 
fensive, mai exact spus precizia 
șuturilor la poartă.

După meci antrenorul Robert 
Cosmoc făcea următoarele con
statări : „Sint mulțumit de fe
lul cum s-a angajat echipa la e- 
fort, de modul cum a acționat ea 
în momentul de apărare — pres
sing, marcaj. A încercat 
acțiuni in viteză, dar 
strucția jocului încă se 
buz de dribling, unele 
sînt defectuoase, ca să 
vorbesc de ratări. în
scurt rămas vom Încerca să co
rectăm, ceea ce se poate corecta".

Arbitrul C. Dinulescu (indecis 
în momentele fierbinți ale par
tidei) a condus următoarele for
mații : LOTUL DE TINERET : 
Boldici (min 46 Nițu) — ‘Negri- 
lă (min. 46 Șunda). Bumbescu, 
Iovan, Ungureanu (min. 46 Gali)
— Geolgău, Boz e șan, Klein, Iri- 
mescu — Turcu (min. 46 M. Ma
rian), Terțieș (min. 36 Suciu) ; 
VITORIA SANTOS : Paulo Vitor
— juiinho. Bosco. Oswaldir. Ali- 
pio (min. 75 Henrique) — Osmar, 
Luis Carlos (min. 46 Joadir), 
Naldo — Ademir (min. 46 Ma- 
zini), Joao Francisco, ~

Stefian TRANDAFIRESCU
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multe 
la con- 
face a- 
servicii 
nu mai 

timpul

Izaias.

PREGĂTIRILE LOTULUI SECUND
SINT FAZA FINISĂRILOR

Returul campionatului Diviziei 
A la tenis de masă a debutat 
cu dubla întîlnire dintre echipe
le masculine Progresul București 
șl C.S.M. Cluj-Napoca. în ambele 
meciuri a învins formația clujea
nă. cu 9—4 și 9—5, la capătul 
unor dispute dirze, cu scoruri a- 
desea strînse, pasionante, șl cu 
un joc variat, dinamic.

Progresul a prezentat pe Ște
fan Moraru, Sorin Cauri, Dorel 
Onețiu și Mihai Craioveanu, ta 
timp ce in formația C.S.M. Cluj- 
Napoca au evoluat Șerban Do
boș!, Zsolt Bohm, Simion Crișan 
și Horațiu Pintea, junior promo
vat în locul lui I. Bohm. care își 
satisface stagiul militar. In pri
ma partidă, de miercuri după- 
amiază, victoriile au fost reali
zate de : Doboș! —3 (ca și la 
recenta Balcaniadă, jucătorul cel 
mal constant). Bohm —3. Crișan 
—2 și dublul Bohm. Crișan. res
pectiv Moraru —2. Cauri și One
țiu — cite una.«Surpriza zilei a 
furnizat-o Onetiu,. prin victoria 
cu 2—1 (—25. 18, 17) asupra lui 
Crișan. Ieri după-amiază cel care 
jiu punctat au fost : Bohm — 4 
v. Crișan și Doboși — cîte 2 v 
și Pintea —1 (2—0 cu Craioveanu) 
pentru clujeni. în timp ce de la 
Progresul. Moraru a reușit 3 v, 
Cauri 1, la care s-a adăugat suc
cesul acestor doi jucători în me
ciul de dublu, cind au învins de 
justețe cu 2—0 (16. 13) cuplul Cri
șan—Bohm. (M.C.)
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PERFORMERI
dinte al secției „sportului 
alb" de la clubul Politehni
ca, ne spunea : „In a- 
ceastă vară, după ce au re
venit acasă de Ia campiona
tele balcanice și de la cele 
europene, Lucia și Mia 
continuau să vină la antre
namente, dar în același 
timp își pregăteau exame
nele pentru anul II. Ținem 
legătură permanentă cu fa
cultatea și am aflat cu 
bucurie că amîndouă și-au 
promovat examenele".

Nu se poate spune că se
zonul de tenis s-a încheiat 
pentru surorile Romanov. 
Chiar în aceste zile Lucia 
Romanov este prezentă la 
un șir de turnee în 
S.U.A. Cu două săptămîni 
în urmă, la un astfel de 
concurs, ea a întrecut-o pe 
una dintre redutabilele te- 
nismane americane, Betsy 
Nagelsen... Performanțe în 
sport, performanțe în acti
vitatea lor de studente. Su
rorile gemene Lucia și Ma
ria Romanov — exemplu de 
modestie și dăruire — sînt 
două tinere al căror mod de 
viață și de comportare me
rită urmat.

Pregătirile lotului național B 
au intrat în faza de finisare. 
Conform programului, „tricolo
rii" au susținut un meci-școalâ 
cu rezervele de la F. C. Argeș. 
Antrenorul principal. Cornel 
Drăgușin. ne spunea că a fost 
un test reușit. în care toți 
membrii lotului s-au angajat 
serios pentru a realiza ideea 
de joc preconizată. Lotul a în
ceput partida în următoarea 
alcătuire : Moraru — Nadu, 
Agiu, Cîrstea, Bărbulescu — 
Țicleanu, Augustin, Iovănescu 
— D. Nicolae, Marinescu, Ba- 
tacliu. Pe parcurs au mai fost 
folosiți Ursache, în locul lui 
Moraru, I. Mureșan, pe postul 
lui Bărbulescu, și Cîmpeanu II, 
care l-a înlocuit pe Marinescu. 
Joi a avut loc un antrenament 
complex, de pregătire fizică 
specifică și tactică, iar după-a
miază a fost program de refa
cere, urmind ca azi să se des-

fășoare noi ședințe de 
tire. îndeosebi pentru 
nizarea formației și

pregă- 
omoge- 
pentru 

efectuarea unor retușuri la ca
pitolul tehnico-tactic. Stancu 
și Carabageac și-au reluat pre
gătirile și se speră ca toți cei 
16 componenți ai lotului să fie 
valizi pentru partida 
minică.

de du-

★
Azi, împreună cu 

te din lotul de tineret, 
în Capitală și cîțiva dintre ju
cătorii reprezentativei secunde 
a Uniunii Sovietice, dar cei 
mai mulți dintre componenții 
săi vor veni la București sîm- 
bătă, de unde își vor continua 
drumul la Pitești.

Partida amicală România (B) 
— U.R.S.S. (B), care va începe 
duminică, la ora 11, pe stadio
nul din Pitești, va fi condusă 
de un arbitru din Bulgaria.

o par- 
vor sosi

Eficacitatea rămîne problema 
nr. 1 a fotbalului. Ea întruchi
pează, în fond, însuși scopul jo
cului Pentru fotbalul nostru însă 
ea se pune cu o mare acuitate, 
pentru că — și nu facem decit 
să repetăm un lucru arhicunos
cut — răminerea in urmă a aces- 
trei ramuri sportive, reprezentarea 
sa slabă pe plan internațional 
sînt determinate in bună măsură 
de lipsa de potențial ofensiv a 
echipelor reprezentative și de 
club. Campionatele reflectă — prin 
graiul de necontestat al cifrelor 
— slăbiciunile manifestate in a- 
ceastă privință de competitoarele 
primei divizii. Și actuala între
cere, deși prezintă unele amelio
rări, râmine încă departe de rea
lizările care se pretind unor for
mații competitive pe plan inter
național. Să discutăm puțin — de 
aceea — despre eficacitate și, ca 
un element direct legat de ea, 
despre atacurile divizionarelor 
noastre A.

După zece etape, media efica
cității campionatului nr. 1 al 
țării este de 2,22. O cifră medio
cră, pasibilă insă de îmbunătățiri. 
Și afirmăm aceasta urmărind rea
lizările, în materie, în cele 10 
„runde- de pînă acum. Numai a 
2-a și a 7-a etapă — cu 29 și, 
respectiv, 27 goluri la activ — se 
plasează în zona atinsă de cam
pionatele din țările de primă va
loare fotbalistică. Dar, în același 
timp, aceste cifre demonstrează 
că echipele noastre dispun de ca
pacitatea necesară spre a realiza 
asemenea totaluri de goluri înre
gistrate într-o etapă : Dacă nu se 
menține insă cota de cifre în ju
rul lui 30 — mai des poposindu-se 
în jurul bilanțului de 20 de go
luri — motivele trebuie căutate 
în : 1. lipsa de constanță a ran
damentului echipelor ; 2. lipsa 
unui număr corespunzător de a- 
tacanți veritabili în multe loturi 
(vezi cazurile Gloria Buzău, O- 
limpia Satu Mare, S.C. Bacău) ; 
3. tacticile „locale și speciale** în
chinate „marelui punct în depla
sare", în care, de regulă, primul 
sacrificat este un atacant, în lo
cul lui apărînd faimoasa extremă 
retrasă (in realitate, adeseori, un 
al treilea sau chiar al patrulea 
fundaș central) ; 4. panica în care 
intră, uneori, antrenorii cînd re
zultatele sînt nesatisfăcătoare 
(stare de spirit de care condu
cătorii de cluburi și asociații nu

sînt străini !), panică determinînd 
schimbări, uneori totale, ale li
niilor ofensive. Această din urmă 
situație face ca acum, cînd nu 
s-a depășit nici prima treime a 
campionatului, unele echipe să 
fi utilizat aproape numărul ma
xim (care este de 23) de jucă
tori permis de regulamentul ac
tual : Dinamo 20 de jucători, Po
litehnica Timișoara 21, Jiul 22, 
F.C. Scorni cești 20. Știm că în 
unele dintre loturile de mai sus 
s-a produs și un binefăcător pro
ces de întinerire (vezi situația 
echipei Jiul, ajunsă la un grup 
de tineri jucători care se prezin
tă foarte promițător în acest plin 
„rodaj- de Divizia A) ; pentru 
majoritatea cazurilor însă —- și 
nu am pomenit de echipele cu 
18 și 19 jucători utilizați — cauza 
deselor modificări provine atît 
din lipsa de randament a jucă
torilor, cit — mai ales — din 
presiunea pentru rezultat la care 
sînt supuși antrenorii.

Proba că stabilitatea formulelor 
constituie, de regulă, și drumul 
succesului ni-1 dau formațiile care 
aliniază cele mai productive linii 
de atac : Steaua (20 de goluri), 
Universitatea Craiova (18 goluri), 
F.C. Baia Mare (19 goluri) și, 
prin stabilizarea terțetului ofensiv 
din ultimele etape, și Politehnica 
Timișoara (19 goluri). Credem că 
apar cu cifre încă mult sub po
tențialul forței lor de atac echi
pe ca Dinamo București, A.S.A. 
Tg. Mureș, Politehnica Iași și — 
mai cu seamă — F.C. Argeș. Este 
adevărat, unele divizionare A au 
resimțit lipsa unor titulari utili 
în perioada Universiadei, dar re
facerea distantei, pe care unele 
au și început s-o efectueze, se 
impune.

Desprinzînd doar aceste cîteva 
aspecte din subiectul mereu ac
tual al CREȘTERII EFICACITĂ
ȚII, o idee se cere subliniată,' 
reamintită : o linie ofensivă va 
crește în randament, va căpăta 
siguranță și încredere în proprii- 
le-i forțe dacă va fi utilizată, cu 
tot girul antrenorilor, o perioadă 
cit mai mare de timp. Există atî- 
tea exemple din fotbalul nostru 
cînd ,,încăpâțînarea“ conducători
lor tehnici, în sensul bun al cu- 
vîntului, a facilitat consacrarea 
unor atacuri rămase, ani la rînd, 
în aceeași „distribuție".

Eftimie 1ONESCU !

NU AVEM JUCĂTORI!!!
...0 placă tocită la îndemîna celor care 

nu se omoară cu depistarea și formarea lor

LOTUL REPREZENTATIV PLEACA AZI
(Urmare din paq I)

ponenți ai lotului. 
Ștefănescu a luat 
Păltinișan, iar
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La pauză, 
locul lui 

M. Răducanu 
(și el în deosebită vervă) pe 
acela al lui Florin Grigore. în 
min. 60 au intrat în teren și 
ceilalți cinci selecționați, Bucu, 
Nicolae, Koller, Stoica și Cri
șan luînd locurile lui Cristian, 
Sameș, Munteanu II, Dinu și, 
respectiv, Cîrțu. Am remarcat, 
în această ultimă parte, com
binațiile rapide inițiate de 
Koller și continuate — cu ima
ginație și variație — de M. 
Răducanu, Bălăci și Crișan. 
Din păcate, cu puțin timp îna
inte de înlocuirea sa, Sameș 
a simțit din nou dureri la pi
ciorul accidentat. Dr. Dumitru 
Tomescu, medicul lotului, ne-a 
declarat că, față de ; 
recidivare a accidentării, 
meș trebuie să efectueze

pă, avind în vedere numeroa
sele noutăți din lot, in special 
jucători tineri. Accidentarea 
lui Sameș ridică problema 
postului de stoper. Cred că il 
vom utiliza pe Nicolae, fotba
list cu multă putere de luptă, 
ambițios, tenace. Formația de
finitivă o vom stabili după an
trenamentul pe care îl vom 
face simbătă după-amiază la 
Moscova".

Lotul va pleca astăzi la a- 
...iuză, pe calea aerului, spre

această 
i. Sa- 

o 
perioadă mai lungă de repaus 
și tratament medical. Față de 
această situație s-a decis re
nunțarea la fundașul central 
de la Steaua care nu va mai 
efectua deplasarea la Moscova. 

Care sînt opiniile antreno
rului principal C. Cernăianu, 
după antrenamentul la două 

porți de ieri și înaintea parti
dei de la Moscova ? „Am avut 
un foarte util partener de joc, 
echipa Tehnometal demon- 
strind stilul de joc a! antre
norului ei, Niki Dnmitriu : un 
joc legat, cu pase precise, de o 
bună calitate combinative. Lo
tul a arătat multă disciplină 
de joc. căutăm să realizăm o 
cit mai mare unitate de echi-

miază, pe calea aerului, 
Moscova.

în privința pregătirilor 
lui sovietic, se pare că în 
pul selecționaților care au 
luat la Atena, în meciul 
tru Campionatul 
formația Greciei, vor interveni 
modificări. în acel joc, echipa 
a fost alcătuită din 
tori de la Dinamo 
Spartak și Dinamo 
cova. Râmine ca, în cursul 
zilei de vineri, să fie comuni
cat lotul definitiv alcătuit 
pentru partida cu echipa noas
tră. Alte amănunte asupra jo
cului de la Moscova in ziarul 
nostru de miine.

lotu- 
gru- 
evo- 
pep- 

european cu

jucă- 
Tbilisi,

Mos-

Că la noi nu există o ma
să atît de mare de fotbaliști 
valoroși este un adevăr ce 
trebuie recunoscut. Dar în 
spatele unor exagerări, Ia a- 
dăpostul unei plăci vechi și 
tocite, potrivit căreia „nu a- 
vem“, „de unde să luăm", 
mulți antrenori așteaptă ca 
talentele, jucătorii gata for
mați să apară peste noapte, 
ca ciupercile. Asta nu se 
poate. Ca să ai jucători buni, 
trebuie să cauți neîncetat, să 
lucrezi nu cu ora, 
cl eu „ziua lumi
nă". Apar și talen
te de excepție
(cele mai elocvente. Do- 
brin sau Bălăci) care, in
troduse în formația de seniori 
să joace la 15. 16 sau 17 ani 
la fel ca seniorii, ca seniorii 
cei mai buni, dacă nu chiar 
mai bine. Cu cei mai mulți 
însă trebuie lucrat, trebuie 
așteptat, e nevoie de multă 
răbdare, de luciditate, de în
credere, dincolo de rezulta
tele imediate.

Iată un exemplu : Geolgău, 
de la Universitatea Craiova. 
Și el a promis de timpuriu, 
dar a fost forțat. A avut o 
curbă descendentă, a trebuit 
să stea o perioadă de timp 
pe tușă Acum, Valentin Stă- 
nescu l-a aruncat în focul 
luptei. Chiar și în meciul cu 
Wiener Sportklub, dintr-o 
Cupă europeană. Poate că u- 
nii (de ce nu și noi) au zis 
că „e mai bine să joace Ți

cleanu" (un alt tînăr talentat, 
de mare travaliu în teren), 
dar a jucat Geolgău și a ju
cat foarte bine. Ce gol 
splendid a marcat, cum n-au 
făcut-o nici Cămătaru și nici 
Bălăci (care a avut o oca
zie identică) : șut excelent de 
la 18 m. „Nu avem jucători" 
E O PLACA TOCITA, la în- 
demîna celor care nu se o- 
moară cu depistarea și for
marea lor. iată că sînt fot
baliști de viitor, dar trebuie 
căutați, lucrați și încurajați.

Geolgău este un e- 
xemplu în acest 
sens. La Sportul 
studențesc este o

adevărată pleiadă de ti
neri care așteaptă să de
vină titulari. l-am văzut 
în Cupa Municipiului Bu
curești, în meciurile cu Ra
pid și Dinamo, cum zburdau 
pe teren. Antrenori, dați-le 
drumul să joace, pentru că 
aduc cu ei elanul, dăruirea, 
dorința de afirmare și poate 
îi pun pe jăratec pe sena
torii de drept !

Apropo, ce se întîmplă cu 
Ionașcu, de Ta F. C. Argeș? 
Anul trecut a fost la Atena, 
printre rezervele lui F.C Ar
geș, în meciul cu Panathinai- 
kos. Toată stima pentru Ivan, 
care pînă la 33 de ani a a- 
părat culorile echipei arge- 
șene ! Dar nu e cazul, oare, 
să vină Ionașcu ?

Constantin ALEXE

• LA BUZĂU, „MEMORIALUL 
AURICA RADULESCU". Miine șl 
duminică, în organizarea clubu
rilor de fotbal Gloria Buzău șl 
Sportul studențesc, va avea loc 
la Buzău „Memorialul Aurică 
Rădulescu". Iată programul tur
neului : miine, de la ora 14 : 
Sp. studențesc — S.C. Bacău șl 
Gloria Buzău — Autobuzul Bucu
rești. Duminică, de la ora 9.30. se 
vor întîlni învinsele șl învingă
toarele între ele.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MECIUL IUGOSLAVIA — 

ROMANIA, din cadrul Campiona
tului european, programat la 31 
octombrie, se va desfășura în o- 
rașul Kosovska Mitrovița (Regiu
nea autonomă Kosovo), prilej cu 
care va fi inaugurat noul stadion 
al orașului cu o capacitate de 
40 000 locuri.
• ARBITRI ROMANI LA

• AȚI ALES PRONOSTICUL ? 
Atractivitatea concursului Prono
sport de duminică 14 octombrie
а. c. este evidentă, solicitînd din 
plin capacitatea de anticipație a 
participanților. Pentru a le ofe_- 
ri acestora o sursă suplimentară 
de inspirație, prezentăm pronos
ticurile lui Petre Moldoveanu, an
trenorul echipei Progresul-Vul
can :

1. Ascoli — Lazio 1, X ; 2. Ave- 
lino — Bologna 1, X ; 3. Cagliari 
— Catanzaro X ; 4. Fiorentina — 
Pescara 1 ; 5. Inter — Napoli 1 ;
б. Juventus — Udinese 1 : 7. Pe-

LOTI PRONOSPORT INFORMEAZĂ
rugia — Milan 1, X ; 8. Roma — 
Torino 1, X. 2 ; 9. F.C. Brăila — 
F.C.M. Brașov X : 10. Viit. Gheor- 
gheni — F.C. C-ța X ; 11. Pandu
rii — Progresul X, 2 ; 12. U.T. 
Arad — Gloria Bistrița 1: 13. Uni
rea Alba Iulia — F.C.M. Reșița L
• TRAGEREA LOTO DE AS

TĂZI, 12 octombrie 1979. se des
fășoară începînd de la ora 16,30 
în sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor

fl televizate șl radiodifuzate în 
cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 5 OCTOMBRIE 1979. Cat. 1 t 
2 variante 25% (autoturisme Da
cia 1300) : cat 2:7a 9.715 lei ; 
cat. 3 : 18,75 a 3.627 lei ; cat. 4 : 
28 a 2.429 lei : cat 5 : 123,50 a 
551 lei ; cat. 6 : 304.25 a 224 lei ; 
cat. X : 1.413 a 100 lei. Report la 
cat. . : 110.963 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300- de la categoria 1, 
realizate pe bilete jucate 25%, au 
revenit participanților : NICU
ANDREI din Piatra Neamț și 
VIOLETA ENUȚA din București.

JOCURI INTERNAȚIONALE. O 
brigadă de arbitri compusă din 
C. Ghiță — I. Pop, A. Deleanu 
va conduce întllnirea Turcia — 
Țara Galilor din Campionatul eu
ropean, meci programat la 21 no
iembrie. I. Igna va arbitra jocul 
dintre echipele de tineret ale Ci
prului și Iugoslaviei care va avea 
loc la il noiembrie.
• POGRAMUL CUPLAJULUI 

DE DUMINICA, DE PE STADIO
NUL REPUBLICU. Duminică di
mineața, Stadionul Republicii va 
găzdui un interesant cuplaj : în 
deschidere, de la ora 10, F.C; Ra
pid va intilni, în cadrul Diviziei 
B, pe Rulmentul Alexandria ; de 
la ora 11,45 se va disputa partida 
internațională dintre echipele de 
tineret ale României și Uniunii 
Sovietice.
e UNIREA ALBA IULIA — 

JIUL PETROȘANI 1—2 (0—1). AU 
marcat Gh. Vasile pentru gazde, 
respectiv Bucurescu și I.lxandru 
(I. FILIPESCU — coresp.)
• GLORIA BISTRIȚA — OLIM

PIA SATU MARE 1—1 (0—1).
Scorul l-au deschis oaspeții prin 
Mureșan și a egalat petrovici. 
(L TOMA — coresp.)



Turneele finale ale campionatelor europene de volei SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

CONFIRMĂRI Șl
11 (prin telefon). Sala 

de Coubertin44, pregătită 
pentru gala maeștrilor, 
de miercuri, aerul fier- 
marelui eveniment. Spec- 

produse, de

INFIRMĂRI DUPĂ PRIMELE PARTIDE
IN „INTERZONALUL" 

FEMININ DE ȘAH

Turneul interzonal feminin
PARIS, 

„Plerre 
special 
respiră, 
binte al 
tacolele ____
vel. sînt marile lor ------ ... .
cu care ne conving că precedenta 
ediție a competiției a rămas un
deva jos pe scara calității. Fina
listele ne-au arătat că. între timp, 
voleiul a reabilitat spectacolul, 
prin sporirea vitezei și lărgirea 
repertoriului tactic. Un meci 
U.R.S.S. — Polonia, in debutul 
turneului final, a unit parcă mal 
bine forța cu viteza șl fantezia ; 
un altul, Franța — Italia (3—1), 
între două echipe care au fă
cut progrese în ultimii ani spre 
consacrare, a însemnat o replică 
și mal convingătoare dată forței 
și taliei de gigantl. Cel din 
urmă, un meci, cel mal specta
culos, cu virtuți nebănuite ah 
inițlo, în care tinerețea șl spiri
tul de dăruire și-au dat mina. O 
secvență îndelung aplaudată a 
rămas, de bună seamă, ca o pil
dă frumoasă în memoria celor 
prezenți aici : o minge ricoșată 
înalt din blocajul italian se În
drepta spre tribună ; toți o cre
deau pierdută, dar 
câtor de "
„zburat" 
readus-o 
„squadra 
te fileu, _ _ _______
respectivă un punct. Un punct 
mare, ovaționat șl de galeria „co
coșului galic-, Ne-am imaginat, 
atunci, echipa noastră într-o si
tuație similară. Și nu am fi gre
șit dacă l-am fi văzut pe jucă
torii noștri admirînd cu milnlle 
în șold pierderea acestei mingi. 
Este aici, în esență, acel ceva 
care le-a lipsit la Toulouse pen
tru a se califica în turneul finaL 
Este o chestiune specială, dar 
care reflectă o atitudine, o men
talitate. Am văzut, apoi, clnd 
francezii păreau la pămînt, un 
tînăr jucător de numai 18 ani. 
Horrnain (rezerva introdusă ins
pirat de Jean-Marc Buchel, atunci 
clnd era mal greu) care a schim
bat soarta unul meci. Nouă nl 
s-ar fi părut absurd să ne în- 
credem, într-un moment dificil, 
Intr-un tînăr de 22—23 ani și, 
poate, nu fără argumente în fine, 
un cuvînt despre iugoslavi : im-

REZULTATE TEHNICE

bun nl- 
argumente

R. D. 
- R.

Germană — Olanda 3—0, Cehoslovacia — Iugoslavia 
F. Germania 1—3 (miercuri) ; Ungaria — U.R.S.S. 

Olanda 3-0, Cehoslovacia — R. F. Germania 3-0.

FEMININ :
3—0, Belgia
1—3, Bulgaria
R.D, Germană — România 3-0 (3, 5, 3).

MASCULIN : Iugoslavia — Cehoslovacia 3-L Bulgaria — R. D. Ger
mană 3—2 (miercuri) ; Frânte — Iugoslavia 0-3, Cehoslovacia — Polo
nia 0—3, R.D. Germana — Grecia 3-0. România — Belgia 3-0 (8, 10, 13)

PROGRAMUL DE ASTĂZI
FEMININ : locurile 1—4 : Olanda — U.R.S.S., R. D. Germană — Un

garia, România — Bulgaria ; locurile 7—13 : Belgia — Polonia, R. F. 
Germania — Iugoslavia, Cehoslovacia — Franța.

MASCULIN : locurile 1-4 : Iugoslavia — Italic, Cehoslovacia — U.R.S.S., 
- - - .. - Grecia — Bulgaria, R.D. Germană

__ ----------- de 
șah de la Rio de Janeiro a con
tinuat cu disputarea unor partide 
întrerupte. Maestra româncă Ell- 
sabeta Polihroniade a remizat cu 
sovietica Nana Aleksandria, re
zultat consemnat și în partida 
Lazarevicl — Veroczl. In clasa
ment, după 11 runde, conduce 
Ioseliani 9 p (1), urmată de Alek
sandria 7V> p (1), Lazarevicl T‘Z» P. 
Veroczl 7 p (1), Polihroniade 
6‘/, P (1), Kozlovska 6 p (1), Ere- --------- _ ----------________ (s),

neu se numără Bent Larsen (Da
nemarca), Vlastimil Hort (Ceho
slovacia) și Svetozar Gligoricl 
(Iugoslavia).

LA BASCHET : ARIS SALONIC 
-DINAMO BUCUREȘTI 76-74

F ran ța — Polonia ; locurile 7—11 : 
— Belgia, România - Ungaria.

6*/i P (1), Kozlovska 6 p (Lrr 
tova 5 p. Zatulovskaia l'/i p 
Crotto 4*/2 p (1) etc.

FLORIN GHEORGHIU 
LA NOVI SAD

rezervă 
peste masa 
în teren șl 
azzurra" a 
ci a realizat

tînărul rldl- 
Lazzarinl a 
oficialilor, a 

nu numai că 
trecut-o peș

in faza

preslonează prin omogenitate, 
calm, pregătire atletică șl, mat 
ales, prin coordonatorul Bogo- 
evski.

Aurelian BREBEANU
LYON, 11 (prin telefon). Ora 

tîrzie, dincolo de miezul nopții, 
la care s-au încheiat miercuri 
partidele din cadrul turneului 
pentru locurile 1—6. ne obligă să 
revenim asupra meciurilor de 
la ,,Maison des Sports", unde se 
întrec reprezentativele feminine 
care aspiră la cîștigarea titlului 
din actuala ediție și la califica
rea pentru Jocurile Olimpice. E- 
voluțla slabă a reprezentativei 
României a constituit, totuși, o 
surpriză, toți specialiștii acordîn- 
du-1 — după comportarea de la 
Orleans — mari șanse la o cla
sare pe un loc bun. Dar, se 
pare, acest lucru a fGst ratat» 
avind in vedere nu numai insuc
cesul de miercuri, ci și indispo
nibilitățile din echipa noastră, 
precum și jocul tot mai bun 
practicat de celelalte participan
te. Dintre ele, deocamdată, se 
detașează formația R. D. Germa
ne, o garnitură solidă, cu un 
joc metodic, precis și eficace, 
fără scăderi de ritm, voleibalis
tele lui Dieter Grund punîndu-șl 
candidatura la primul loc. Deși 
a cîștlgat, sextetul sovietic nu a 
impresionat. Partida acestuia cu 
Bulgaria ne-a readus în memo
rie meciul cu formația noastră, 
de la Orleans. Ca și româncele.

sextetul bulgar a Intrat în teren 
cu gtodul că nu poate depăși pe 
campioana europeană șt de ace
ea, în mai puțin de 20 de mi
nute a pierdut primele două se
turi. ApoL șl le-a adjudecat pe 
următoarele. Efortul a fost, insă, 
prea mare pentru a menține rit
mul, cedind in final. Oricum, 
deținătoarele titlului balcanic, 
sportivele bulgare, alcătuiesc o 
echipă omogenă, ambițioasă, cu 
multă putere de luptă, fiind, fă
ră Îndoială, adversare foarte di
ficile pentru reprezentantele 
noastre în partida de vineri. Vo
leibalistele olandeze, cu toate În
cercările făcute, nu pot suplini 
numai prin ambiție lipsa de ex
periență.

La Paris a avut loc Conferința 
Confederației europene de volei 
care a ales in funcția de pre
ședinte pe francezul George* 
Boudry, iar ca vicepreședinți pe 
VI. Derevcaghin (U.R.S-S.), D. 
Prieloznll (Cehoslovacia). 1.
Gogos (Danemarca) și V. CioU- 
koglu (Turcia).

Partida dintre echipele femini
ne ale României și K. D. Germa
ne, disputat* după miezul nopții, 
s-a încheiat cu scorul de 3—4 
(3. 5, 3) in favoarea formație! 
R. D. Germans.

Sever NORAN

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu va participa la tradi
ționalul turneu internațional de 
șah de la Novl Sad, care în a- 
cest an se va desfășura între 13 
și 29 octombrie. Printre ceilalți 
12 mari maeștri prezenți la tur-

Primul joc al ediției a 23-a a 
Cupei campionilor europeni la 
baschet masculin s-a disputat la 
Salonic între echipa locală A.C. 
Aris șl Dinamo București. La ca
pătul unei întreceri echilibrate, 
formația elenă a cîștlgat cu 
76—74 (41—37). Partida s-a dispu
tat în cadrul grupei D, din care 
mal fac parte Maccabi Tel Avlv 
și Efes Pilsen S.K. Istanbul. Pri
ma clasată se va califica în tur
neul semifinal al C.C.E. Returul 
meciului Dlnamo — Aris va 
avea loc la 8 noiembrie, la Bucu
rești.

TURUL FRÂNTEI

(Urmare din t>ag. I)

mieră aici. De fapt, ne-am dat 
seama că și multipla noastră 
campioană acordă toată atenția 
acestui prim concurs din se
zonul competițional de toamnă 
și este hotărîtă ca, indiferent 
de valoarea adversarelor pe 
care Ie va întîlni să-și pre
zinte întregul program de e- 
xerciții, impuse și liber alese, 
pe care le-a pregătit pentru 
viitoarele campionate mondi
ale, Aceeași hotărîre caracte
rizează și pe celelalte gim
naste și gimnaști români.

Sosite marți seara la 
grad, echipele de gimnastică 
ale României și-au continuat 
miercuri după-amiazâ călătoria 
spre Ljubljana, după ce în 
cursul dimineții au efectuat 
ușoare antrenamente de aco
modare intr-o sală din capi-

Be'-

tala Iugoslaviei pe care gaz
dele noastre ne-au pus-o. cu 
amabilitate, la dispoziție. Apoi, 
spre seară, un nou antrena
ment, de data aceasta chiar in 
sala care va găzdui, de vineri, 
cea de a 11-a ediție a campi
onatelor balcanice de gimnas
tică.

După cum ne-au comuni-, at 
organizatorii, programul în
trecerii a fost stabilit astfel: 
vineri dimineață — exercițiile 
impuse pentru bărbați, 
după-amiazâ comoetiția 
gimnastică ritmică modernă și 
exercițiile impuse — fete: 
simbătă dimineață — finalele Ia 
gimnastică ritmică modernă, 
iar după-amiază — exercițiile 
liber alese (masculin și femi
nin) la gimnastică sportivă | 
duminică dimineață, in ultima 
zi, finalele pe aparate la gim
nastică sportivă.

iar 
de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în penultima zl a 

turneului internațional masculin 
de la Buenos Aires s-au înregis
trat următoarele rezultate : Bos
nia Sarajevo — Quebradilla (Por
to Rlco) 101—34 (50—38) ; Obras 
Sanitarlas (Argentina) — Sel. 
universitară a S.U.A. 86—35 
(41—39).

CICLISM • Proba contracrono- 
metru pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale pentru Ju
niori, care se desfășoară la Bue
nos Aires, a fost cîștigată de for
mația U.R.S.S., înregistrată pe 
distanța de 70 km cu timpul 
de lh24:22.

ȘAH • Turneul de la Virovltl- 
ca (Iugoslavia) a fost cîștigat de 
marele maestru iugoslav Vlado 
Kovacevlci cu 10 puncte din 13.

S.U.A.

TENIS • în turneul „indoor" 
de la Melbourne, John McEnroe 
l-a învins cu 7—6. 6—2 pe Gui
llermo Vilas, iar Vitas Gerulaltls 
a dispus cu 6—1, 6—4 de Allan 
Stone. • Rezultate din turneul 
de la Barcelona : Gimenez — 
Taroczy 2—6. 6—2, 6—î ; Panatta 
— Velasco 7—5, 6—3 ; Solomon — 
Kodes 6—4, 6—2 ; Dibbs —
McNamee 6—2, 6—3 : Hrbec —
Higueras 6—1, 6—2 ; Peccl — 
Kary 6—2, 6—2 ; Klrmayr —
Clerc 3—6. 6—3. 6—2 • tn tur
neul feminin de la Phoenix (Ari
zona) : Mima Jausovec — Bar
bara Jordan 6—1, 6—4 ; Kate
Latham — Renata Tomanova 6—1, 
1—6, 7—6 ; Chris Evert — Yvonne 
Veermaak 6—1. 6—1 : Dianne 
Fromholtz — Tanya Harford 6—2, 
6-1.

• JOHN NEWCOMBE DESPRE JOHN 
McENROE : „Cred că John este mai bun ca Rod -------- ‘ ' — - . _ _
McEnroe 
de pină 
puternic 
ce! care 
ceniu". ____ ____ ________ „„„
jucătorul nr. 1 al echipei S.U.A. în finala 
Cupei Davis, în decembrie, cu Italia,
• LASSE VIREN DIN NOU ÎN ACTUALI
TATE. Așa cum și-a obișnuit suporterii 
înaintea ultimelor ediții ale Jocurilor Olim
pice, multiplul campion olimpic în probele 
de fond, finlandezul Lasse Viren, a revenit 
în actualitate : după ce a cîștlgat un ma
raton redus la Philadelphia (S.U.A.), el a 
cîștlgat crosul desfășurat în... cinstea sa, în 
satul său natal. Murscola. Deși a fost anul 
trecut operat la picior, el a anunțat un 
senzațional „come back- : „Cred că voi 
participa în proba de 10 000 m șl la cea de 
maraton la J.O. de ta Moscova, unde sper 
să cîștig a 5-a medalie olimpică de aur".
• ÎNAINTEA DEBUTULUI său In competi
țiile europene de baschet, Dinamo Bucu
rești, campioana tării, a cîștlgat la Pardu
bice turneul internațional Dinamoviada,

Laver cind avea 20 de ani. Dac* 
va continua să evolueze în ritmul 
acum, el va putea să devină mal 
decit a rost stlngaciul australian, 
a dominat tenisul mondial un de

și tînărul McEnroe va fi din nou

FINALA „CUPEI DAVIS«

LA SAN FRANCISCO
NEW YORK, 11 (Agerpres). — 

Finala competiției de tenis „Cupa 
Davis* ediția 1978—79 pentru care 
s-au calificat, după cum se știe, 
echipele S.U.A. și italiei, se va 
disputa între 14 și ia decembrie 
la San Francisco.

PE (aproape) 4000 km!
Turul ciclist a! Franței, ediția 

1980, se va desfășura între 26 iu
nie șl 20 -----  . — .
sumtnd 
Plecarea 
pe Main 
avea loc . . _ _____
Elysees. Pirtnell vor preceda Al- 
pll, se vor disputa 6 etape con- 
tracronometru (4 Individual șl 
două pe echipe) și va fi o sin
gură zl de repaus, la 5 Iulie, Ia 
St. Malo.

iulie în 23 de etape în- 
circa 3 900 kilometri.' 
se va da din Frankfurt
(RF.G.), iar sosirea va 
la Paris pe Champa

AU FOST STABILITE GRUPELE 
VIITOARELOR C.M

STUTTGART, 11 (Agerpres). — 
Recent, a avut loc la Stuttgart o 
reuniune pregătitoare a F.I.G„ 
in vederea campionatelor mondia
le de gimnastică programate, a- 
nul acesta, între 3—9 decembrie, 
la Fort Worth (S.U.A.). Cu acest 
prilej, s-au stabilit prin tragere

DE GIMNASTICĂ
la sorți grupele pentru exercițilla 
Impuse in competiția pe echipe. 
La feminin, echipa României va 
evolua in grupă cu Spania, II ,F. 
Chineză și Canada, iar cea mas
culină va fi în grupă cu Ceho
slovacia, Spania, R.D. Germană 
șl S.U.A.

MECIURI PASIONANTE IN C.E.
IUGOSLAVIA, VICTORIOASĂ 

LA VALENCIA !
Surpriză in grupa a 3-a a preli

minariilor CE. La Valencia. 
Iugoslavia învinge Spania cu 1—• 
(1—9). prin golul marcat cu ca
pul de Surjak In min. 5. In con
tinuare. gazdele au fort at egala- 
rea, pe care nu au reușlt-o, din 
cauza formei excelente a porta
rului Pantelicl. Apoi, în repriza 
secundă. Dani are o mare ocazie, 
dar un apărător iugoslav salvea
ză de pe linia porții In fața 
celor 50 000 de spectatori, scoția
nul McKinley a condus echipele : 
SPANIA : Arconada — San jose, 
Migueli. Urla, AJesanco, Villar, 
Dani, Del Bosque, Quini (Santil- 
lana). Asensl, Heredia. IUGO
SLAVIA : Pantelici — Zoran Vu- 
jovid, Rozici, Zaieț, Primoraț, 
Krsticevici, Zlatko Vujovicl, Ses
tici (Mujinici), Sliskovici, Susicl, 
Surjak. In min. 75. Migueli șl 
Krsticevici au fost eliminați de 
pe teren.

Deși învinsă, echipa Spaniei 
păstrează prima șansă de califi
care. Ea mal are de jucat cu Ci
pru în deplasare, unde o victorie 
îl va asigura locul 1. Iugoslavia 
va mal susține acasă meciurile 
cu România și Cipru, iar echipa 
țârii noastre va mai evolua 
teren propriu cu

pe
Cipru. Clasa-

OBȚINE

mentul înaintea 
clurl :

ultimelor me-

1. Spania 5 3 11 10-4 7
2 Iugoslavia 4 2 0 2 7-5 4
3. România 4 12 1 6-6 4
4. Cipru 3 0 12 1-3 1

POLONIA
O VICTORIE DIFICILA 

CU ISLANDA
La Cracovia (25 000 spectatori). 

Polonia — Islanda 2—0 (0—0), go
lurile gazdelor fiind marcate de 
Boniek (min. 55) și Ogaza (min. 
73) din penalty ! Clasamentul 
grupei a 4-a :

înaintea echipei Dinamo Moscova, In care 
au figurat 4 jucători din reprezentativa 
U.R.S.S., actuala campioană europeană șl 
recent ciștigătoare a Cupei Intercontinen
tale. Ne așteptăm, deci, la o victorie și la 
debut... • ALTE OPȚIUNI PENTRU J.O. ’80: 
sprinterele Marlies Goehr — 100 m și Mă
rită Koch — 400 m > PROGRAMUL EUKO-

PEAN AL FOTBALIȘTILOR DIN S.U.A. 1 
după debutul cu reprezentativa Franței, de 
la Paris (revanșa întllnlrll din această pri
măvară din S.U.A.), echipa nord-americană 
va evolua in Elveția, Belgia, Olanda, Spania, 
Ungaria șl Irlanda, ultimele două meciuri 
fiind susținute în compania respectivelor 
echipe naționale, turneul închelndu-se la 29

1. Polonia 7
2. Olanda 6

D. Germană 6
7
8

3. R.
4. Elveția
5. Islanda

Ultimele
Elveția 
nia (17 
(21 XI).

(U 
X)

5
5
4

o

1 
0
1
0 
o

1
1
1
5
8

12-3
16-3
11-6
5-13
2-21

11
14
9
4
• ALTE REZULTATE

lui) calificarea. Clasamentul gru-
pei a 5-a :

1. Cehoslovacia 4 4 0 0 12-2 2
2 Franța 5 3 11 11-6 7
3. Suedia 5 113 8-12 3
4. Luxemburg 4 0 0 4 1-12 9

meciuri : 
X) ; Olanda 
și R.D.G. -

R D.G. — 
- Polo- 
Olanda

CEHOSLOVACIA 
ÎNVINGE CLAR ...

...echipa Suediei cu 4—1 (3—0)
în meciul de la Praga, prin go
lurile înscrise de Nehoda. Kozak, 
Vizele (2), respectiv Svenaon. 
Partida a fost arbitrată de Tokat 
(Turcia). Un scor egal cu Fran
ța (în deplasare) le va asigura 
cehoslovacilor (deținătorii titlu-

• In preliminariile olimpice, 
la Helsinki : Finlanda — R.F.G. 
0—0 • In preliminariile C.E. (ti
neret) : Iugoslavia — Spania 1—1 
(0—1). Echipa iugoslavă s-a cali
ficat pentru sferturile de finală. 
• In campionatul Angliei ; 
Stoke City — Nottingham Forest 
1—1 (pentru oaspeți a marcat 
Birtles in min. 82) • Meciuri a- 
micale : Franța — S.U.A. 5—0 
(3—0). Au înscris Platini, Wagner 
șl Amlsse. R. D. Germană — 
Cehoslovacia (echipe olimpice) 
1—0 (1—0). Sel. Japoniei — Cos
mos New York 1—1 (1—0). Hertha 
B.S.C. — Sel. Austriei 3—2 (1—1).

„topa libcriadorcs", un cthăalcnt sud-amc^itan al C.C.t.

OLIMPIA ASUNCION, MAREA SURPRIZA A EDIȚIEI ’79C
9

„Copa Libertadores" este echi
valentul sud-american al Cupel 
campionilor europeni. Șl dacă 
noua ediție a c.c.E. a debutat 
cu surprize de proporții — prin
tre eliminatele primului tur se 
numără și fosta dublă deținătoa
re a prestigiosului trofeu, F. C. 
Liverpool, campioana „en titre" 
a Angliei — competiția similară 
sud-americană nu s-a lăsat mal 
prejos la ultimul act al ediției 
din acest an. trofeul 
echipei Olimpia, 
Paraguayului.

Mult a așteptat 
din această mică ___ __
ricană pentru a putea Ieși la lu
mina rampei (77 ani de la În
ființare), marea sa performanță 
încununind, totodată, eforturile

revenind 
reprezentanta

acest mic club 
țară sud-ame-

octombrie, la Dublin. In echipa Aztecs, din 
Los Angeles, care a evoluat recent la Pa
ris, erau, însă, 5 englezi, 3 olandezi (în 
frunte cu Cruyff) șl cîte unul din Iugo
slavia, Africa de Sud șl Bermude, abia In 
repriza secundă lntrlnd tn teren doi jucă
tori autohtoni... • KEVIN KEEGAN IȘI 
FACE DEBUTUL CA SCRIITOR, prima sa 
carte fiind intitulată „Against the World" 
(„împotriva lumll“), apărută recent la Lon
dra șl în care cunoscutul golgeter englez 
care joacă în R.F.G. 11 apreciază pe por
tarii britanici, dar îl consideră pe cel din 
Bundesliga drept niște... „clowns" • SE 
APROPIE IARNA 1 pe pista înghețată de 
la Val Senates (Italia), celebrul schior 
Stenmark, de trei ori învingător în Cupa 
mondială (1976, 1977, 1978), s-a accidentat
într-o cursă de coborîre, ceea ce va in
fluența, desigur, pregătirile-sale pentru J.O. 
din februarie ’80. Șl tocmai înainte de ac
cident el declarase că tot mal greu „își 
poate învinge teama" care-1 cuprinde Ia 
coborîre, atunci clnd schiurile Încep să vi
breze la viteză mare. Deocamdată, Ia Lake 
Placid, gazda J.O., a căzut prima zăpadă 
din acest an...

Paul SLÂVESCU

fotbalului Paraguayan de a se 
evidenția pe scena acestei com
petiții continentale unde, de la 
înființarea ei, în anul i960, n-a 
figurat într-un palmares, dominat 
de „puterile" de prim rang Argen
tina, Brazilia, Uruguay. Iată, 
dealtfel, lista echipelor învingă
toare în „Copa Libertadores44 : 
Independiente (Argentina) — 
1964, 65, 1972, 73, 74, 75 J Penarol 
(Uruguay) — i960, 61, 66 ; Estu- 
diantea (Argentina) — 1968, 69,
1970 ; Santos (Brazilia) — 1962,
63 ; Boca Juniors (Argentina) — 
1977, 78 ; Racing (Argentina) —
1967 ; Nacional (Uruguay) — 1971 ; 
Cruzeiro (Brazilia) — 1976 și O- 
limpia (Paraguay) — 1979.

Victoria echipei Olimpia a 
prins contur în prima manșă a 
finalei cu deținătoarea trofeului, 
Boca Juniors, clnd, în fața a 
80 000 de spectatori, alb-negrli au 
obținut victoria cu 2—0 pe sta
dionul Defensores de Chaco, din 
Asuncion. Cei aproape opt mii 
de suporteri argentinieni, care în
soțiseră echipa lor în deplasare, 
erau însă convinși că acasă, la 
Buenos Aires, pe stadionul lor, 
Benboneros, cele două goluri, ale 
lui Aquino și Piazza, nu vor re
zista pînă în final. Dar spre sur
priza marii majorități, elevii an
trenorului Luis Cubilla au rezis
tat, scorul de 0—0 consfințindu-le 
victoria în ediția ’79 a Copei Li
bertadores. Pentru că așa cum 
sublinia după victorie „creierul* 
echipei Olimpia, Hugo Ricardo 
Talavera (29 ani, de profesie ar
hitect), antrenorul Cubilla „a 
axat antrenamentul pe pregătirea 
fizică. Pînă la noi. .
paraguayană n-a mal avut 
pre-sezon competițional*

După finală, nu puțini au 
cel care au spus că Boca 
niors merita să cîștige, fiind 
gura echipă care a jucat ofen
siv, care a căutat golul. Dar nu 
l-a găsit... (— p. si. —)

nici o echipă
un

tost 
Ju- 
sin-


